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میزان تولید قزل آال به عنوان تنها ماهی پرورشی در استان
کهکیلویه و بویر احمد طی سال های  0931و 30
بترتیب برابر با  3031و  00091تن بوده است (سالنامه
آماری شیالت .)0930-93 ،که با احتساب قیمت کیلویی
 89931ریال  ،ارزش تولید کل استان در سال  30معادل1
 98میلیارد ریال بوده است.
کشت متراکم و استفاده از سیستمهای بازیافت آب به
شیوع بیماری ها کمک می نماید (Akhlaghi & Sharifi
) .Yazdi, 2008یرسینیا روکری یکی از عوامل مهم
بیماریزا در قزل آالی رنگین کمان است .این باکتری عامل
ایجاد بیماری دهان قرمز روده ای (Enteric Redmouth
) Disease – ERMمی باشد که یکی از بیماریهای مهم
آزاد ماهیان است و اولین بار در سال 0311میالدی گزارش
و توصیف گردید (Ross et al., 1966; Rucker,
) .1966این بیماری با اسامی دیگر همچون یرسینیوزیس
(سپتی سمی یرسینیایی) ،بیماری دهان قرمز انترو

باکتریایی ،دهان قرمز هگرمن ،بیماری دهان قرمز ،بیماری
لکه خونی چشم آزاد ماهی و باالخره بیماری قرمز آنتریک
معرفی شده است (ذریه زهرا 0991 ،؛ سلطانی 0991،؛
مخیر 0981،؛ گنجورEiras et al., 2008; ; 0931،
 .)Ispir et al., 2008بیماری یرسینیوزیس از  52سال
قبل شناخته شده و برای آن واکسن تجاری و موثر نیز در
دسترس است ) .(Horne and Barnes, 1999بروز
یرسینیوزیس تا بحال در کشورهای متعددی جهان از
جمله ترکیه ،ایاالت متحده آمریکا ،رومانی و ایران
(استانهای مازندران ،تهران ،فارس) گزارش شده است
(Altinok et al, 2001 ; Akhlaghi and Sharifi
Yazdi, 2008 ; Guguianu et al., 2009; Seker et

) .al., 2012; Tobback et al., 2007هر چند که در
سال  0981در ایران (استان فارس) تحقیقی بمنظور
شناسایی این بیماری انجام شد اما هیچگونه آلودگی
گزارش نشد (اخالقی 0931،؛  .(Sedaghati,1997در
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سال  0990جداسازی یک عامل بیماریزا مشابه با
یرسینیا ،از استان تهران گزارش شد ; (Soltani and
 ( Zorriehzahra, 2002) Tarahomi, 2002).همچنین
عامل بیماری از ماهیان قزل آالی رنگین کمان پرورشی
استان چهار محال و بختیاری و شهرستانهای اقلید و
سپیدان از استان فارس در سال  0999نیز گزارش گردید
(اخالقیAkhlaghi & Sharifi Yazdi, 2008 ; 0931،
);  .Soltani et al., 1999مهمترین محل استقرار و
منشاء این باکتری ،ماهیان بیمار و میزبانان ناقل هستند و
بنظر می رسد که انتقال بیماری از طریق جریان آب صورت
میگیرد .گفته شده که باکتری در آبهای گل آلود و لجنی
تا  5ماه زنده می ماند .عامل این بیماری ،نوعی باکتری
گرم منفی ،میلهای ،به اندازه تقریبی 1/8-0 × 5-9
میکرومترمی باشد سایر خصوصیات این باکتری عبارت
است از تحرك ،کاتاالز مثبت ،اکسید از منفی ،بدون
کپسول  ،و بیهوازی اختیاری است 5 ،بیوتایپ و 1
سروتایپ دارد ،درجه حرارت مناسب برای رشد آن  55الی
 52درجه سانتیگراد است ،احیاء کننده نیترات و اندول
منفی است (گنجور 0931،؛ سلطانی 0991،؛ مخیر0981،
؛ & Akhlaghi & Sharifi Yazdi, 2008 ; Austin
 .)Austin, 1999برای تشخیص این بیماری می توان از
روشهای باکتری شناسی ،سرولوژیکی ،آسیب شناسی و
مولکولی استفاده کرد (اخالقی 0931،؛ سلطانی 0991،؛
مخیر 0981،؛ .(Akhlaghi & Sharifi Yazdi, 2008
در این تحقیق با مشاهده ماهیان بیمار و وقوع تلفات
در استان کهکیلویه و بویر احمد ،اقدام به شناسایی عامل
بیماری شد .براین اساس ابتداء نمونه برداری از ماهیان
واجد عالیم بالینی صورت گرفت که مهمترین عالئم شامل
شنای نامتعارف ،تیرگی رنگ و جدا افتادگی از سایر
ماهیان بود در این رابطه طی سه نوبت از هر استخر که
که بیشترین تلفات را داشت 2 ،نمونه ماهی اخذ شد.
سپس از کبد ،طحال و کلیه آنها جمعا  092نمونه با
رعایت اصول استریل و به کمک استریو میکروسکوپ
باکتری ها جدا سازی و بر روی محیط های آگار خونی
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) ،(Blood Agarمحیط تریپتیک سوی آگار )،(TSA
محیط تیوسولفات سیترات بایل سوکروز آگار ) (TCBSو
محیط مک کانکی آگار ) (MacConkey A.کشت داده
شدند .محیط های کشت برای  19ساعت در انکوباتور 91
درجه سانتیگراد قرار گرفت سپس ،نحوه رشد کلنی ها بر
روی آنها ارزیابی گردید .در ادامه آزمونهای کاتاالز،
اکسیداز ،رنگ آمیزی گرم ،کشت بر روی محیط تریپل
شوگر آیرون آگار ) ،(TSIآزمون سیترات ،متیل قرمز،
تحرك ،تولید  ،H2Sایندول ،رشد در مجاورت  1/2درصد
نمک و آزمون  OFانجام گرفت (نادری نسب و همکاران،
0982؛ خنافری و حسینیAustin & Austin, 0983 ،
;  .)1999بعالوه ،بروش متداول آسیب شناسی از کلیه،
طحال و کبد ماهیان بیمار مقاطع بافتی تهیه و با
هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی و بکمک میکروسکوپ
نوری بررسی بافتی صورت گرفت .نتایج این تحقیق نشان
داد کبد ،کلیه و طحال کلیه ماهیان بیمار و در حال مرگ
همگی دارای آثار التهابی ناشی از بروز یک عارضه سپنی
سمیک بودند .گرم منفی بودن عامل بیماری با رنگ
آمیزی گرم و رشد بر روی محیط مک کانکی آگار تایید
گردید .از سوی دیگر هیچگونه رشدی روی محیط TCBS
که محیط اختصاصی ویبریوها است مشاهده نشد .باکتری
در شرایط عادی (هوازی) انکوباتور رشد نموده لذا جزء
باکتریهای هوازی یا بیهوازی اختیاری می باشند .آزمون
 OFاین موضوع را بطور دقیقتر نشان داد و مشخص نمود
این باکتری بیهوازی اختیاری می باشد .برای انکوباسیون
در دمای  91درجه مشخص شد این باکتری براحتی در
این دما بر روی محیط  TSAرشد می نماید و در طی
آزمونهای دیگر نیز مشخص شد که این باکتری حداقل تا
 31ساعت در شرایط مذکور زنده و فعال باقی می ماند.
نتایج سایر آزمونهای بیوشیمیایی در جدول  0آمده است.
نتایج آسیب شناسی حاصل از بررسی مقاطع بافتی رنگ
آمیزی شده با میکروسکوپ نوری نشان از حضور تعدادی
باکتری کوکوراد (میله ای کوتاه) در مقاطع بافتی و
بخصوص در بافت کلیه ماهیان داشت.
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جدول  : 1نتایج آزمونهای تکمیلی انجام شده (دمای 03
درجه سانتیگراد).

نام آزمون :

این تحقیق :

های جداسازی شده از

نتیجه در خصوص کلنی

نتیجه کشت بر
روی محیط
TSI
کاتاالز
اکسیداز
سیترات
MR
تحرك
ایندول
تولید H2S
آزمون OF
رشد در 1/2
درصد نمک

Y. ruckeri
)(Austin,1999

رنگ
گرم
روی
رشد
آگار
محیط
خوندار
روی
رشد
محیط TSA
روی
رشد
مک
محیط
کانکی آگار
روی
رشد
محیط TCBS
ایجاد رنگدانه

Y. ruckeri
)(Akhlaghi,2008

آمیزی

گرم منفی

گرم منفی

گرم منفی

+

+
+

+

-

-

-

K/A ; No
Gas ;No
H2S
+
+
+
+
F
-

با توجه به اینکه بر روی محیط های کشت ،تنها یک نوع
کلنی رشد نموده بود لذا احتمال  Mix Infectionمحتمل
نبود .از سوی دیگر رنگ آمیزی گرم و رشد روی محیط
مک کانکی آگار نشان داد که عامل سپتی سمی مذکور
نوعی باکتری گرم منفی روده ای بوده است .در رنگ

+
+
F

+
+
+
F
-

آمیزی گرم ،باکتریها به شکل کوکو-راد و گرم منفی
مشاهده شدند .بنابراین با توجه به این موضوع و با توجه
به نتیجه آزمون کاتاالز چنین استنباط شد که باکتری
مذکور نمی تواند استرپتوکوك یا الکتوکوك باشد .عدم
رشد بر روی محیط اختصاصی ویبریوها ) (TCBSسبب
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شد تا احتمال وجود بیماری ویبریوزیس نیز مردود شمرده
شود .با توجه به عالئم بالینی و آزمونهای تفریقی انجام
شده باید اذعان داشت باکتری جداسازی شده از نظر
خصوصیات شبیه به  Yersinia ruckeriبود .هر 01
آزمون تشخیصی تکمیلی انجام شده بر روی کلنی ها نشان
داد که نتایج با خصوصیات باکتری یرسینیا روکری
جداسازی شده توسط سایر محققین منطبق است )
اخالقی 5119،و  .(Austin & Austin, 1999از طرفی
نتایج آسیب شناسی و مشاهده باکتری در مقاطع بافتی
نیز صحت وجود عفونت باکتریایی را تایید می نمود.
در منابع آمده است که این بیماری به دو حالت حاد و
مزمن در ماهیان بروز می نماید و در تمام سنین قزل آالی
رنگین کمان سبب بیماری می گردد (اخالقی،)0931،
یافته های این تحقیق نیز نشان داد که برخی از ماهیان
عالم بیماری را بصورت بارزتری نشان می دهند و برخی
دیگر عالئم خفیف تری دارند و دارای تحرك بیشتری در
مقایسه با سایر ماهیان بیمار هستند  .به عبارت دیگر
دیرتر به بیماری مبتال می شوند شاید علت پلکانی بودن
تلفات نیز همین امر باشد بدین معنی که ماهیان ضعیفتر
زودتر و ماهیان قوی تر دیرتر آلوده و بیمار می شوند.
بعالوه ،در تحقیق حاضر ،هم از بچه ماهیان و هم از
ماهیان بالغ ،عامل بیماری جداسازی شد بنابراین چنین
استنباط می شود که این باکتری قادر است در تمام سنین
ماهی قزل آال عفونت زایی داشته باشد .لیکن ،میزان
تلفات در ماهیان بالغ به مراتب کمتر از بچه ماهیان می
باشد که دلیل آن حساس تر بودن بچه ماهیان به این
بیماری است ).(Guguianu et al., 2009
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A case report of Enteritis Redmouth Disease in cultured rainbow trout
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Abstract
An unknown mortality was occurred in some ponds of a farm in an area of Kohgiloyeh-&Boyerahmad province. Three ponds showed the highest mortality rate, about 5 to 20 dead fish
were reported daily for 45 days. Afflicted fish have darkening in the skin and swimming near
surface or at the floor of pond and swam unmatched with flock. Some fish showed
hemorrhages around and within the oral cavity and exophthalmia occasionally. About 45
moribund rainbow trout were sampled for dissection and bacteriological examination. Kidney,
liver and spleen of the fishes were examined for the detection and identification of bacteria
causative agent of disease in rainbow trout. They cultivated aseptically on different media
(Blood Agar, Tryptic soy Agar, TCBS Agar and MacConkey Agar). All fish have been
infected and suffered septicemia. A type of gram's negative bacteria was responsible of
infection and mix infection was not confirmed. The bacterium was being able to grow on Mac
Conkey agar. It was a bacterium very similar with Yersinia ruckeri which induced infection.
Detection was based on clinical finding and bacteriological laboratory results so using of some
confirmation methods such as FAT or PCR would be recommended strongly.
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